Johtamisen erikoisammattitutkinto
alkaa Oulussa 6.10.2017
- Työkaluja johtamiseen ja esimiestyöhön

Johtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa
erinomaisen mahdollisuuden yhdistää henkilökohtainen johtajuuden ja oman työyhteisön
suunnitelmallinen kehittäminen.
Tutkinto auttaa osallistujaa kasvamaan vahvaksi
johtamisen ammattilaiseksi.
POHTO järjestää Johtamisen erikoisammattitutkinnon yhdessä AEL:n kanssa. POHTO vastaa
tutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja AEL
tutkintoprosessista.
Kenelle
Tutkinto sopii jo kokemusta omaaville johtajille,
päälliköille, asiantuntijoille, jotka vastaavat oman
vastuualueensa toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, strategioiden toteuttamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Ohjelma tarjoaa
- Monipuolisen ja kattavan johtamiskoulutuksen
- Yhteiset ja henkilökohtaiset kehittymistarpeiden
mukaiset koulutuspäivät teemoina, esim.
- Toiminnan suunnittelu, seuranta ja
johtaminen
- Tuottavuuden ja talouden johtaminen
- Minä johtajana
- Esimiehen juridinen osaaminen
- Henkilöstöjohtaminen
- Projektihallinta ja projektijohtaminen
- Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
- Konkreettisia työkaluja oman johtamisosaamisen
ja vastuualueen toiminnan kehittämiseen
- Verkostoitumisen ja mahdollisuuden jakaa
kokemuksia muiden kollegoiden kanssa
- Henkilökohtaista ohjausta
- Mahdollisuuden suorittaa virallinen, työelämässä
korkealle arvostettu tutkinto

Tutkinnon sisältö
Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeisenä
ajatuksena on, että johtaminen on kokonaisvaltaista
toimintaa, jossa toiminnan johtaminen ja ihmisten
johtaminen sekä oman johtajuuden kehittäminen
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Toimintaa
suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan tavoitteellisesti
ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden ja tahojen
kanssa.
Johtaminen edellyttää vastuualueen kokonaisvaltaista arviointia, toiminnan suunnittelua ja johtamista
organisaatiossa valitun strategian pohjalta, muutostarpeiden ja kehittämiskohteiden tunnistamista sekä
kehittämistoimenpiteiden toteuttamista.
Tutkinto suoritetaan työpaikalla omassa johtamistyössä.
Tutkinnon osat:
Pakollinen tutkinnon osa:
Johtajana toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan
yksi. Valitaan omien työtehtävien mukaisesti:
- Henkilöstöjohtaminen
- Asiakkuuksien johtaminen
- Tuotannon johtaminen
- Verkostojen johtaminen

Tutustu tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin
Opetushallituksen sivuilla
http://www.oph.fi/download/133521_Johtamisen_eat_2011.pdf

Valmistava koulutus
Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti sisältäen kehittämistarpeen
mukaiset koulutuspäivät ja pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.
- kokonaiskesto n. 1,5 vuotta
- starttitilaisuus ja 10 koulutuspäivää
- tavoitteellinen, ohjattu työssäoppiminen
- henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen
Yleistä toteutuksesta
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.
Oppisopimuskoulutus on erinomainen tapa kehittää
käytännönläheisesti organisaation toimintaa sekä
omia johtamistaitoja yhdistäen koulutuspäivät,
työssäoppiminen ja tutkinnon suorittaminen.
Oppisopimus solmitaan opiskelijan, työnantajan ja
AEL:n oppisopimustoimiston kanssa.
Oppisopimusopimuskoulutus on opiskelijalle ja
työnantajalle maksutonta, lukuunottamatta tutkintomaksua 58 €.
Koulutuspaikka
POHTO
Vellamontie 12
90510 OULU
Lisätietoja ohjelmasta antaa
Irja Kellokoski, POHTO
puh. 050 5709 702
irja.kellokoski@pohto.fi
Hakeutuminen 19.9.2017 mennessä
AEL:n sähköisen linkin kautta (linkki alhaalla)

Hae mukaan!
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/johtamisen-erikoisammattitutkinto?id=5239

